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Dominik i Adrian Cammarano z Ponieca to dzieci, które przyszły na świat jako pierwsze
w gminie Poniec w 2020 roku. Chłopcy, synowie Karoliny i Krzysztofa, urodzili się 1 stycznia
w leszczyńskim szpitalu.

Pierwszy o godz. 10:20 urodził się Dominik (po prawej). W chwili narodzin ważył 2770g i mierzył 50 cm. Minutę później,
o godz. 10:21, do brata dołączył Adrian. Chłopiec urodził się z wagą 2610g i również mierzył 50 cm.

Dominik i Adrian są młodszymi braćmi ośmioletniego Krystiana.
Rodzicom życzymy dużo siły i wytrwałości w wychowaniu chłopców, a bliźniakom, by zdrowo rośli.
Za nami 2019 rok i okazja do podsumowań. W minionym roku urodziło się 88 nowych mieszkańców gminy Poniec -

45 dziewczynek i 43 chłopców. 
Najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom to: Nikola, Lena, Amelia, Kornelia i Emilia. Wśród chłopców najczę-

ściej nadawanym imieniem był Leon. Następnie Wojciech, Damian i Mikołaj. 
W "Wieściach z Gminy Poniec" proponujemy Państwu nową rubrykę "Witamy na świecie". Dzięki niej bliscy nowo na-

rodzonych dzieci będą mogli poinformować nas o tym cudownym wydarzeniu. Wówczas zdjęcie Waszej pociechy może
znaleźć się na łamach naszego miesięcznika.

Co trzeba zrobić? Na adres e - mail: info@gck. poniec. eu wraz ze zdjęciem należy przesłać informacje: tj. imię i nazwi-
sko, imiona rodziców, datę urodzenia dziecka, jego urodzeniową wagę i wzrost. Ważne, by nie zapomnieć o zgodzie na pub-
likację wizerunku malucha. Zdjęcia noworodków publikować będziemy nieodpłatnie w każdym wydaniu "Wieści z Gminy
Poniec". Publikacja zdjęcia będzie na pewno wyjątkową pamiątką rodzinną. 

Witamy na świie
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Koncertowo w Nowy Rok
Kolejny wyjątkowy wieczór zaproponowali swoim słuchaczom muzycy z Dziecięco - Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej Gminnego Centrum Kultury w Poniecu pod batutą Wiktora Bąka.

5 stycznia w hali sportowo - wi-
dowiskowej w Poniecu odbył się IV
Koncert Noworoczny. Planowano,
by w tym roku zorganizować jeden
koncert na większą niż dotychczas
liczbę gości. Przygotowano tysiąc
biletów, które sprzedały się w
ciągu dwóch dni. Ze względu na
tak duże zainteresowanie zapadła
decyzja, by młodzi artyści zagrali
dwukrotnie. Jak się później oka-
zało, obydwa koncerty odbyły się
z kompletami publiczności. Blisko
2000 słuchaczy. Pierwsza odsłona
odbyła się o godz. 17, kolejna o
20. 

Honorowym gościem wydarze-
nia był minister Jan Dziedziczak.
Koncertu wysłuchali również
przedstawiciele biur poselskich
Grzegorza Rusieckiego oraz Wie-
sława Szczepańskiego.

Tegoroczny Koncert Nowo-
roczny przybrał formę inauguracji
obchodów jubileuszu 30 - lecia ist-
nienia Dziecięco-Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej.

Muzycy spędzili na scenie bli-
sko pięć godzin, podczas których
zagrali marsze" Szlakiem Brdy"
czy "Radetzky Marsch". Roz-

brzmiały również utwory musica-
lowe, m. in. z "West Side Story"
czy "Grease". Nie zabrakło też
kolęd, które zaprezentowali mu-
zycy z tzw. "małej orkiestry", która
miała możliwość pokazania się po
raz pierwszy ponieckiej publiczno-
ści, a której dyrygentem jest in-
struktor Tadeusz Urbaniak. 

Tradycyjnie już koncert popro-
wadziła Agnieszka Liman, która w
wyjątkowy sposób wprowadzała
publiczność w każdą część kon-
certu.

Utwory zapraszały zgroma-
dzoną publiczność do włączenia
się do śpiewu i wspólnej zabawy.
Goście byli zachwyceni repertua-
rem przygotowanym w ciekawych
aranżacjach. Po każdym zakoń-
czonym utworze Orkiestra otrzy-
mywała gromkie brawa, a na
zakończenie koncertu widzowie
podziękowali wykonawcom kilku-
minutowymi owacjami na stojąco 

Dziecięco - Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta oraz Gminne Cen-
trum Kultury w Poniecu dziękują
za obecność, wsparcie i wspaniałą
atmosferę, zapraszając równo-
cześnie już za rok.                    MK
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Sukces wokalistek

W poniedziałek, 6 stycznia, w uroczys-
tość Objawienia Pańskiego ulicami Po-
nieca przeszedł Orszak Trzech Króli.
Wierni wraz z księżmi wspólnie odtwo-
rzyli historię, która wydarzyła się ponad
2000 lat temu. Na czele korowodu szła
Święta Rodzina, a za nią jechali Trzej
Królowie z darami i tłumy wiernych. Prze-
marsz zakończył się na placu przy Gmin-
nym Centrum Kultury, gdzie został
przygotowany słodki poczęstunek z cu-
kierni Piotra Lisiaka. Bardzo dziękujemy
wszystkim, którzy włączyli się w przygo-
towanie i organizację tego wydarzenia.
To był piękny, wspólnie przeżyty czas.
Była okazja na refleksję oraz wspólne
śpiewanie kolęd. MK

W okresie przedświątecznym
w Przedszkolu Samorządowym
w Poniecu odbył się konkurs
kolęd i pastorałek. Organizato-
rem całego przedsięwzięcia była
Beata Łasicka z grupą Smerfów. 

W konkursie wzięło udział 22
przedszkolaków. Dzieci współza-
wodniczyły w czterech katego-
riach: 3 - 4-latki, 5 - latki, 6 - latki i
zespoły. Spośród każdej grupy ko-
misja konkursowa wyróżniła woka-
listów, którzy 5 stycznia wzięli
udział , w III Międzyprzedszkolnym
Konkursie Kolęd "Dzieciątku Bo-
żemu Śpiewajmy 2020″, zorgani-
zowanym przez Niepubliczne
Przedszkole im. Edmunda Boja-
nowskiego w Podrzeczu. 

Ponieckie przedszkole repre-

zentowało osiem wokalistek.
Dziewczynki wyśpiewały trzy
pierwsze miejsca i jedno wyróżnie-
nie. W kategorii dzieci 3 - 4-letnich
I miejsce zajęła Stefania Kręc. W
kategorii dzieci 5 - letnich Jolka
Nowak otrzymała wyróżnienie. W
kategorii 6 - latków Maja Ma-
kowska wyśpiewała I miejsce.
Hanna Ferens, Oliwia Świtalska,
Zofia Janaszak, Emilia Walkowiak,
Lena Janeczek w kategorii zespół
- grupa 5-letnich dziewczynek rów-
nież zdobyły I miejsce.

Gratulujemy serdecznie
wszystkim dziewczynkom. Nato-
miast wychowawcom i rodzicom
dziękujemy za pomoc w przygoto-
waniach i udziale dzieci w konkur-
sie.

Finał projektu Cyfrowa Wielkopolska w Poniecu
W ostatnich dnia grudnia w

sali Gminnego Centrum Kultury
w Poniecu podsumowano pro-
jekt “Cyfrowa Wielkopolska”,
do którego przystąpiono w ra-
mach współpracy z poznańską
Fundacją Partycypacji Społecz-
nej. Były to szkolenia kompute-
rowe dla seniorów 65+,
współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014 - 2020.
Projekt "Cyfrowa Wielkopolska"
skierowany był do osób w
wieku 65 lat i powyżej, zamiesz-
kałych na terenie województwa
wielkopolskiego, posiadających
niskie kompetencje cyfrowe,
niewielkie doświadczenie lub
brak doświadczeń w zakresie
komunikacji online i obsługi
urządzeń teleinformatycznych.

Do projektu przystąpiło 60
gmin z całej Wielkopolski. 1550
uczestników utworzyło 156 grup
szkoleniowych. W Poniecu projekt
cieszył się bardzo dużym zainte-
resowaniem, a wzięło w nim udział
40 uczestników. Zajęcia odbywały
się w małych 10-osobowych gru-

pach w Gminnej Bibliotece w Po-
niecu. W ramach zajęć seniorzy
nabyli lub wzmocnili swoje kom-
petencje cyfrowe i umiejętność ko-
rzystania z IT w codziennym
życiu. Podczas projektu seniorzy
nauczyli się praktycznej obsługi

komputera, telefonu oraz inter-
netu, m. in. robienia zakupów on -
line, korzystania z komunikatorów
oraz mediów społecznościowych
czy zamawiania książek. Warto-
ścią dodaną był fakt otrzymania
przez każdego uczestnika tabletu.

Podczas uroczystości podzię-
kowano za profesjonalizm prowa-
dzącemu zajęcia  Krzysztofowi
Adamczakowi. Seniorzy otrzymali
certyfikaty oraz świadectwa ukoń-
czenia szkolenia z rąk burmistrza
Ponieca Jacka Widyńskiego.



[ 4 ] WIEŚCI Z GMINY PONIEC

Imię Agata pochodzi od grec-
kiego słowa agathe (dobra, szla-
chetna, wspaniała, ciepła, o
wielkim sercu) lub agathos (dobrze
urodzony, szlachetny).

Agata to bardzo impulsywna
kobieta. Nerwowo reaguje na
wszelkie niepowodzenia. Ma silny
charakter i twardo stąpa po ziemi.
Potrafi walczyć o swoje. Wobec
ludzi jest życzliwa i zawsze służy
pomocną dłonią. Ma w sobie duże
pokłady czułości i wrażliwości,
chociaż nie zawsze potrafi to oka-
zywać. Dom i życie prywatne są
dla Agaty twierdzą, której broni.

Gdziekolwiek się Agata nie po-
każe, to wzbudza zainteresowanie
i podziw, ale również zazdrość in-
nych kobiet. Stąd też ma więcej
znajomych wśród mężczyzn. Mimo
to każdego traktuje jednakowo.
Proste, ale twarde zasady, które
wyznaje, nie każdemu przypadają
do gustu. Uparcie trzyma się swo-
ich racji, co niekiedy doprowadza
do konfliktów.

Duże ambicje, które niewątpli-
wie posiada Agata, pozwalają jej
śmiało kroczyć przez życie nie
oglądając się za siebie. Bycie kimś
jest dla niej wystarczającą moty-
wacją do tego, żeby się nie podda-
wać i osiągać zamierzone cele. Ma
przy tym dużo talentów, które kon-

sekwentnie rozwija i udoskonala.
Słucha rad bardziej doświadczo-
nych kolegów i koleżanek, dzięki
czemu minimalizuje ryzyko popeł-
nianie błędów. 

Liczbą Agaty jest 6, kolor kre-
mowy, a kamieniem oliwin.

W gminie Poniec mieszkają 42
kobiety noszące imię Agata: 17 w
Poniecu, po 4 w Bogdankach i
Łęce Wielkiej, po 3 w Drzewcach i
Rokosowie, po 2 w Sarbinowie,
Grodzisku i Żytowiecku oraz po 1
w Teodozewie, Szurkowie, Jani-
szewie, Czarkowie i Śmiłowie.

Najstarsza Agata ma 67 lat,
najmłodsza niespełna roczek. Obie
są mieszkankami Ponieca.

Agata Biernaczyk
z Ponieca

Agaty - 5 II
Z bukietem kwiatów do...

Gabriela - 27 III
Gabriel to imię hebrajskie, po-

chodzące od geber (mężczyzna) i
el (boży). Oznacza "męża Bo-
żego". 

Gabriel jest mężczyzną ambit-
nym i uparcie dąży do obranego
celu, chociaż niekiedy brakuje mu
wiary w siebie i szybko się poddaje.
Nie ma przebojowości, przez co
ciężko mu zjednać sobie innych
ludzi. 

Z racji swojej narcystycznej na-
tury ciężko jest Gabrielowi znaleźć
odpowiednią wybrankę serca. Nie
potrafi iść na kompromisy, wszyst-
kie sprawy i problemy chce rozwią-
zywać na swój sposób. Lubi, jak
cała uwaga skupiona jest wokół
niego. Nie zauważa potrzeb naj-
bliższych, a tylko swoje. 

Lubi doradzać i narzucać się
innym, co niekiedy bywa męczące.
Przez to też często zmienia towa-
rzystwo i nie przywiązuje się zbyt-
nio do ludzi. 

Gabriela cechuje bardzo duża
aktywność, dzięki czemu umie wy-
konywać wiele zadań na raz. Po-
trafi załatwić niemal każdą sprawę.
Jego ambicją i głównym celem jest
dowodzenie innymi, gdyż uważa,
że zrobi to lepiej niż jego aktualni
przełożeni. Do swojej pracy bardzo

się przykłada, ponieważ nie chce
psuć swojej reputacji. Sprawdzi się
w takich zawodach, jak: wojskowy,
policjant czy też reporter. 

Kolorem Gabriela jest niebieski,
liczbą 9, a kamieniem turkus.

W gminie Poniec mieszka tylko
5 mężczyzn o tym imieniu: 2 w Po-
niecu, i po 1 w Czarkowie, Łęce
Wielkiej oraz w Śmiłowie.

Najstarszy to dwudziestolatek z
Czarkowa, zaś najmłodszy to za-
ledwie czteromiesięczny mieszka-
niec Ponieca.

Gabriel Gruszczyński
z Ponieca

Co? Gdzie? Kiedy?
w gminie Poniec

28 stycznia ( wtorek)
Turniej Miniball w hali OSiR w Poniecu o godz. 10.00. Za-

pisy dwuosobowych zespołów w recepcji hali.
29 stycznia (środa)
Turnieje bowlingowe.  Szczegółowe informacje w recepcji

hali lub tel. pod numerem 65 5731 152.
Kalambury- Śmiech to zdrowie.  Wspaniała zabawa dla naj-

młodszych. Więcej informacji w Gminnej Bibliotece.
31 stycznia (piątek)
Poranek filmowy.  Zapraszamy małych kinomanów na seans

filmowy w sali GCK w Poniecu
3 lutego (poniedziałek) 
WARSZTATY DECOUPAGE. Impreza skierowana do dzieci

odbędzie się w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu o
godz. 11. Warsztaty są odpłatne (15 zł/osoba).

4 lutego (wtorek)
PLANETA LEGO. Tysiące małych klocków Lego, które będą

dostępne dla wszystkich chętnych. Budowanie dowolnych rze-
czy wg swojego uznania. Sala GCK - dwie godziny zabawy.

5 lutego (środa) 
TEATRZYK DLA DZIECI. Spektakl "Miś Marcel i przyjaciele"

zostanie przedstawiony w sali widowiskowej Gminnego Cen-
trum Kultury w Poniecu o godz. 11.30.

PLANSZÓWKI. O godz. 17 w Gminnej Bibliotece w Poniecu
można będzie zmierzyć się podczas gier planszowych.

Bowling dla dzieci i młodzieży – darmowa gra od 13.00 -
15.00

6 lutego (czwartek) 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ. Uczniów szkół podstawowych za-

praszamy do hali OSiR w Poniecu na godzinę 10.
PORANEK FILMOWY. Na godzinę 10 zapraszamy wszyst-

kich małych kinomanów na seans filmowy, który odbędzie się
w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu

7 lutego (piątek) 
WYJAZD NA LODOWISKO. Godzinna jazda na lodowisku w

Gostyniu. Wyjazd godz. 9. 30 spod GCK przy ul. Szkolnej w Po-
niecu. W cenie 10 zł  godzina na lodowisku oraz autokar.
(Łyżwy we własnym zakresie, możliwość wypożyczenia na
miejscu w cenie 9 zł.)

TURNIEJ FIFA. O godz. 17 w Gminnej Biblioteki w Poniecu
odbędzie turniej w kategorii open w najnowszą edycję gry.

Potrzebujesz reklamy dla swojej firmy?
Zareklamuj się w naszej gazecie. 

Informacje znajdziesz na: www.poniec.eu

Wydawca i redakcja: Gminne Centrum Kultury  w Poniecu, 
ul. Szkolna 3, tel. 65 5731169
Redaktor naczelny: Marta Kopania
Przesyłanie materiałów do gazety i archiwum PDF: www.poniec.eu
Druk: Drukarnia HAF LESZNO
Skład: HALPRESS,  Leszno - www.leszno.eu

Wieści z gminy Poniec

Wszystkie archiwalne wydania “Wieści z Gminy Poniec”
dostępne są na stronie www.poniec.eu

w formie gazety elektronicznej. Zapraszamy do lektury.
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POŻEGNANIE
W grudniu na zawsze odeszli od nas :

03.12 - Stanisława Ratajczak (1944), Poniec
13.12 - Krystyna Frąckowiak (1959), Sarbinowo
13.12 - Marianna Grzelczak (1938), Kopanie
14.12 - Bronisława Przewoźna (1927), Łęka Wielka
22.12 - Wiesława Szymałka (1972), Szurkowo 
23.12 - Maria Sobkowiak (1935), Poniec
26.12 - Cecylia Leciejewska (1936), Łęka Mała
31.12 - Marianna Brodziak (1934), Łęka Wielka

W minionym roku 2019 w gminie Poniec 
pożegnaliśmy 82 osoby.

Rok Moniuszki
W minionym roku 2019 przy-

padała 200. rocznica urodzin
wybitnego kompozytora, dyry-
genta, organisty, pedagoga, dy-
rektora Teatru Wielkiego w
Warszawie oraz twórcy polskiej
opery narodowej Stanisława
Moniuszki. W związku z tym
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
przekonany o szczególnym zna-
czeniu twórczości kompozytora,
oddając hołd tej wybitnej po-
staci, ustanowił rok 2019 Ro-
kiem Stanisława Moniuszki.

W przeciągu całego roku, nie-
malże w każdym zakątku kraju, or-
ganizowano różnego rodzaju
koncerty, spektakle, programy
edukacyjne i wspólne śpiewanie
na cześć kompozytora. 

Hołd Moniuszce oddały rów-
nież dzieci z Przedszkola Samo-
rządowego w Poniecu. Z tej okazji
dzieci z grupy Kubusie wraz ze
swoimi wychowawczyniami Alicją
Szenajch oraz Jagodą Łasicką

przygotowały przedstawienie ma-
jące na celu zapoznanie swoich
koleżanek i kolegów z twórczością
Stanisława Moniuszki. Na scenie
przedszkolnej auli pojawiali się bo-
haterowie oper i pieśni: "Halka",
"Straszny dwór", " U prząśniczki"
oraz "Dziad i baba". Maluchy
ubrani byli w charakterystyczne
stroje przypominające te z minio-
nej epoki, dodatkowo na scenie
znajdowały się przedmioty sprzed
lat, które dopełniły scenografię.

Na zakończenie spektaklu od-
była się gra, dzięki której dzieci po-
nownie przypomniały sobie tytuły
utworów i jednocześnie mogły się
świetnie bawić.

Wyjątkowy dorobek artystyczny
Moniuszki jest powodem, dzięki
któremu pamięć o nim trwa i jest
wciąż popularyzowana. Mamy na-
dzieję, że dzieci z ponieckiego
przedszkola już zawsze będę pa-
miętały, kto jest autorem polskiej
opery narodowej.                       MK

Najstarsi w gminie

Pierwszą jubilatką obcho-
dzącą 90. urodziny w roku 2020
jest Kazimiera Lokś z Jani-
szewa.

Pani Kazimiera urodziła się
18 stycznia 1930 roku w Rob-
czysku. Wychowywała się u
boku siostry i dwóch braci.
Uczyła się w miejscowej szkole
oraz w szkole w Pawłowicach. 

Po wybuchu II wojny światowej
rodzina pani Kazimiery zmuszona
była uciekać z domu. Po kilku ty-
godniach wrócili i do 1945 roku
mieszkali w Robczysku. Gdy pani
Kazimiera skończyła 15 lat, ro-

dzina przeprowadziła się do Po-
nieca. Tutaj pracowała sezonowo
w gospodarstwie rolnym.

Za mąż wyszła w wieku 20 lat.
Jej wybrankiem był Jan Stacho-
wiak z Robczyska. Po ślubie
młode małżeństwo, za pracą, prze-
prowadziło się do Choszczna koło
Szczecina. Niestety, po roku mąż
pani Kazimiery zachorował i zmarł.
Wdowa z maleńkim dzieckiem
wróciła w rodzinne strony. Za-
mieszkała z mamą, która poma-
gała w opiece nad małym Józiem.
Pani Kazimiera rozpoczęła pracę
w ogrodzie, a następnie w Zakła-
dzie Przetwórczym w Pudliszkach.
Po kilku latach poznała swego dru-
giego męża - Franciszka Loksia z
Janiszewa. Para pobrała się w
1957 roku. Nasza jubilatka uro-
dziła kolejnych dwoje dzieci - córkę
Aleksandrę i syna Hieronima. 

Pani Kazimiera dochowała się
siedmiorga wnucząt oraz dwóch
prawnucząt. 

Naszej drogiej jubilatce ży-
czymy dużo zdrowia, samych po-
godnych chwil i wielu powodów do
uśmiechu. 

MK

Szczodre ponieckie serca
Mieszkańcy naszej gminy nie

zawiedli podczas kolejnego 28.
już Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W czasie
zbiórki ponownie został pobity
rekord i do puszek trafiło ponad
60 000 zł. Suma ta jest większa
od tej sprzed roku aż o 20 000 zł.

Imprezy towarzyszące temu
wydarzeniu trwały nie tylko w nie-
dzielę, 12 stycznia, ale już kilka dni
wcześniej, w miejscowej szkole
podstawowej oraz w sobotę w
Pubie "Stop Riders 66" w Dzięczy-

nie. Natomiast podczas niedziel-
nego Finału jak zawsze przygoto-
wano szereg atrakcji - rozpoczęto
biegiem "Policz się z cukrzycą".
Następnie na scenie wystąpiły ma-
luchy z Przedszkola Samorządo-
wego w Poniecu, uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Poniecu,
tancerze z grupy tanecznej Margo
oraz wielu innych. Grający z po-
niecką Orkiestrą zatrzymać się
mogli przy stanowisku z imponu-
jącą kolekcją maszyn żużlowych,
którą przygotowali pasjonaci czar-

nego sportu - Tasmania Racing.
Wędkarską zasiadkę przygotowała
grupa Best Friends Carp Team.
Każdy odwiedzający to wędkarskie
stanowisko miał możliwość do-
tknąć i zobaczyć z bliska sprzęt,
który towarzyszy wędkarzom nie-
mal na każdej zasiadce. 

Jednak, jak zawsze zresztą,

najwięcej emocji wzbudzały licyta-
cje. W tym roku licytowanych
przedmiotów było kilkaset, m. in.
talon na kurs prawa jazdy, karnety
na siłownie oraz do gabinetów
kosmetycznych, koszulki z auto-
grafami znanych osób, gadżety
olimpijskie i żużlowe, a także wiele
innych ciekawych przedmiotów w
tym ponowna licytacja kasku Da-
miana Balińskiego. 

MK
Fot. WOŚP Poniec
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Występ dla seniorów
Święta Bożego Narodzenia to

czas radości i spotkań w gronie
najbliższych. Dlatego też w okre-
sie przedświątecznym wolonta-
riusze ze Szkoły Podstawowej w
Poniecu zaprosili seniorów z na-
szej gminy na Jasełka, przygoto-
wane przez kl. II a i c, które
odbyły się w sali kina. Po wystę-
pach seniorzy udali się na po-
częstunek do sali Gminnego
Centrum Kultury w Poniecu.

Podczas uroczystego spotkania
ponieccy wolontariusze, którzy są
członkami Dziecięco - Młodzieżowej
Orkiestry Dętej w Poniecu, umilali
wszystkim czas, grając przepiękne
kolędy. Nie zabrakło także dzielenia
się opłatkiem i składania sobie ży-
czeń. Świąteczne spotkanie prze-
biegało w bardzo miłej atmosferze.

Na zakończenie uroczystości
wolontariusze wręczyli ponad 90
świątecznych upominków, które
przygotowali na tę okoliczność dla
gości, życząc im wszystkiego, co
najlepsze.

- To dzięki Wam, kochani wolon-
tariusze, sprawiliśmy wszystkim
ogromną niespodziankę, w którą
włożyliście wiele serca - powie-
działa Blanka Barczyńska. -Przy-
gotowaliście zarówno piękne
zaproszenia, jak i upominki, dodat-
kowo umilając czas pięknymi kolę-
dami.

Dziękujemy wszystkim za
olbrzymie zaangażowanie i dobre
serce. Te piękne chwile uczniowie
mogli współtworzyć z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej oraz Klubem
Seniora w Poniecu. 

Jak palić w piecu czysto i bezpiecznie?
Smog oraz jakość paliwa i stan kotłów - to jeden z tematów, z którym w okresie zimowym mierzymy się w Polsce
co roku. Wysokie koszty nowoczesnych instalacji grzewczych, w połączeniu z opałem wątpliwej jakości, powo-
dują, że ilość zanieczyszczeń w powietrzu w porze zimowej przekracza wszystkie normy. Dzięki prostym wska-
zówkom można ten stan rzeczy nieco poprawić.

Jednym z problemów jest
ogólny stan techniczny instalacji
centralnego ogrzewania w gospo-
darstwach domowych. Duża część
"palaczy" spala paliwo w starych
kotłach, które nie spełniają żadnych
norm emisji zanieczyszczeń. Po-
nadto można w takich kotłach spa-
lać niemal wszystko, co tylko uda
się do niego zmieścić. Wszystkie te
czynniki wpływają na to, że nasz zi-
mowy krajobraz spowija gryzący
dym zwany smogiem. 

Nie posiadając nowoczesnych
kotłów na paliwa stałe czy też
ogrzewania gazowego można w
prosty sposób ograniczyć emisję
szkodliwych związków do atmos-
fery. Należy zacząć od sposobu, w
jaki rozpalamy w naszych kotłach.
Zdecydowana większość ludzi roz-
pala w sposób tradycyjny (od dołu),
czyli układa na rozżarzonej roz-
pałce węgiel lub też drewno. Nie-
stety, ale ten sposób rozpalania
generuje masę zanieczyszczeń po-

łączoną z gęstym, gryzącym
dymem. Spalamy więcej paliwa i
częściej musimy doglądać pale-
niska.

Zmieniając sposób rozpalania z
dolnego na górny, robimy to w spo-
sób o wiele bardziej ekologiczny i
oszczędzamy dzięki temu sporo
opału. W przeciwieństwie do trady-
cyjnego sposobu rozpalania roz-
pałka znajduje się na paliwie.
Węgiel układamy od najgrubszych
kawałków, na nim kładziemy war-
stwę drewna rozpałkowego, a na
nim jeszcze jedną, tym razem drob-
niejszą i łatwiej palną. Podpalamy
wszystko i czekamy, aż żar z roz-
pałki dotrze i rozpali pierwszą war-
stwę węgla. Dzięki tej metodzie
jeden zasyp węgla, w zależności od
pojemności kotła, wystarczy nam
nawet na 12 godzin stałego palenia,
w stałej temperaturze. W domu zys-
kujemy komfort cieplny, oszczę-
dzamy opał oraz nie trujemy
sąsiadów. 

Również bardzo istotną kwestią
w naszych domowych kotłowniach
jest stan przewodu kominowego.
Drożność i czystość komina nie
tylko wpływa na prawidłowy proces
spalania, ale jego zły stan w bez-
pośredni sposób może zagrażać
naszemu życiu. Zarośnięty sadzą
czy też osmolony komin może w
każdej chwili zająć się ogniem i
spowodować pożar, który może
zająć cały budynek. Wszystkie po-
wyższe objawy zanieczyszczenia
komina da się dostrzec gołym
okiem, dzięki czemu w porę można
interweniować i zapobiec tragedii.
Należy również pamiętać o wenty-
lacji nawiewno - wywiewnej, która
będzie dbała o czystość powietrza
panującego w kotłowni. Dzięki temu
do kotła dostarczona będzie odpo-
wiednia ilość świeżego powietrza
gwarantująca prawidłowe spalanie,
a wszelkie zanieczyszczenia będą
z tej kotłowni usuwane. 

MK
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W tegorocznej IX już edycji
Przeglądu Kolęd i Pastora-
łek, odbywającego się w
Przedszkolu Samorządowym
w Łęce Wielkiej udział wzięło
24 dzieci ze wszystkich grup
wiekowych. Klimat przeglądu
pozwolił wszystkim celebro-
wać atmosferę minionych
świąt Bożego Narodzenia.
Dał również przedszkolakom
niezapomniane przeżycia.
Po przesłuchaniach, wnikli-
wej ocenie wszystkich wyko-
nawców i burzliwej naradzie
komisja konkursowa posta-
nowiła wyróżnić wszystkie
dzieci uczestniczące w prze-
glądzie. Mali artyści otrzymali
dyplomy i drobne upominki
ufundowane przez Radę Ro-
dziców.

Lekcja dla rodziców
W czwartek, 12 grudnia, do

Szkoły Podstawowej w Poniecu
tłumnie przybyli rodzice
uczniów klasy Vc. A to dlatego,
że wychowawczyni klasy Marta
Dołęga zorganizowała lekcję
"otwartą" dla rodziców. Opieku-
nowie mieli okazję uczestniczyć
wraz ze swoimi dziećmi w lekcji
języka polskiego, pracować z
nimi, rozwiązywać zadania i ob-
serwować ich zaangażowanie
oraz możliwości współpracy w
grupie rówieśników. 

Taki obraz własnego dziecka
powinien podpowiedzieć rodzi-
com, co sprawia ich dziecku trud-

ności oraz jak czuje się w klasie.
Rodzice w skupieniu i z uwagą
przyglądali się swoim pociechom.
Po lekcji wszyscy jednogłośnie
stwierdzili, że czas upłynął nie-
wiarygodnie szybko. To nowe do-
świadczenie, zarówno dla
nauczycielki, jak i rodziców, oka-
zało się bardzo cenne. Nauczy-
cielka mogła zaprezentować
sposób swojej pracy z dziećmi,
natomiast rodzice mogli zoba-
czyć, jak naprawdę wygląda
szkoła "od kuchni" oraz przypo-
mnieć sobie dawne czasy, zasia-
dając ponownie w szkolnych
ławkach.

Mały człowiek, mały robot- duże możliwości
Kodowanie oraz wykorzysty-

wanie robotów edukacyjnych w
edukacji pojawia się w coraz
większej liczbie przedszkoli. Tą
tematyką interesują się zarówno
rodzice, jak i nauczyciele. Co do
tego, że warto wprowadzać ele-
menty kodowania do zajęć edu-
kacyjnych w przedszkolach
większość nie ma wątpliwości.
Nauka kodowania to rozwój lo-
gicznego, algorytmicznego my-
ślenia, zadaniowego podejścia
do stawianych problemów czy
też umiejętności pracy w zespo-
łach.

Czoła małym robocikom, tzw.
ozobotom, postanowili stawić 5 - i
6 - latkowie z grupy Kubusie z
Przedszkola Samorządowego w
Poniecu. Ozobot wprowadza
dzieci poprzez zabawę w świat no-
wych technologii. Przedszkolaki
za pomocą flamastrów kolorują
trasy zgodnie z zasadami kodo-

wania, tj. językiem ozobota, za-
znaczając poznane zasady bez-
pieczeństwa, tworzą pierwsze
programy. 

Pakiety edukacyjne do zabawy
ozobotami udało się zakupić
dzięki zaangażowaniu Kubusio-
wych rodziców, którzy z własnych
środków i przy pomocy sponso-
rów uzbierali kwotę ponad 7000
zł.

Dzieci są oczarowane pracą
ozobotów, a jednocześnie dumne
z wykonanych przez siebie zadań.
Udało się dotychczas zaprogra-
mować robociki tak, żeby spełniły
wszystkie postawione im warunki.
Dzieci chętnie uczestniczą w za-
jęciach, nie mogą się doczekać
kolejnych spotkań z robotem ozo-
botem. Już wiadomo, że ich
zakup to było udane przedsięw-
zięcie. Ozoboty będą wykorzysty-
wane w dalszej pracy, zabawie i
nauce. MK



Porozmawiajmy o Lewandowskim

Robert Lewandowski, bo to o
nim mowa, to piłkarz z innej pla-
nety, seryjnie zdobywający tytuły
króla strzelców Bundesligi, rekor-
dzista pod względem występów w
reprezentacji Polski i najlepszy jej
strzelec w historii. Dla obecnych

nastolatków jest idolem, o którym
mogą poczytać nawet w podręcz-
niku do języka polskiego.

I to właśnie zamieszczone w
podręczniku szkolnym fragmenty
biografii Roberta Lewandow-
skiego zainspirowały nauczyciela
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Perfekcjonista jakich mało. Trenuje z drużyną oraz indywidualnie, nie je mięsa, przestrzega
diety, współpracuje ze specjalistą od snu. Raz po raz zachwyca świat. Niedawno na przykład
strzelił cztery bramki dla Bayernu Monachium w meczu Ligi Mistrzów z Crveneą Zwezdą Bel-
grad. Prawdopodobnie jednak swój najlepszy mecz w życiu rozegrał w barwach Borussi Dor-
tmund w półfinale Ligi Mistrzów w sezonie 2012/2013, strzelając Realowi Madryt cztery gole.

języka polskiego ze Szkoły Pod-
stawowej w Żytowiecku Krzy-
sztofa Blandziego do
przeprowadzenia lekcji z udzia-
łem gościa specjalnego, dzienni-
karza Radia Poznań Grzegorza
Hałasika.

W trakcie lekcji uczniowie
obejrzeli kilkuminutowy film opo-
wiadający o domu rodzinnym Ro-
berta Lewandowskiego, o
początkach jego zainteresowań
sportowych, a zwłaszcza piłkar-
skich oraz o drodze, jaką prze-
szedł nazywany Bobkiem
szczuplutki i nieco wyśmiewany
przez rówieśników chłopiec do
jednego z najlepszych i najpopu-
larniejszych polskich sportowców.
Uczniowie mieli także możliwość
wysłuchania wywiadu radiowego,
którego latem 2008 roku po pod-
pisaniu kontraktu z Lechem Poz-
nań dwudziestoletni wówczas
piłkarz udzielił redaktorowi Grze-
gorzowi Hałasikowi.

Podczas zajęć odbył się kon-
kurs wiedzy o Robercie Lewan-
dowskim, Lechu Poznań,
sukcesach polskiej reprezentacji
oraz jej najwybitniejszych piłka-
rzach. Pod koniec lekcji uczniowie
wraz z prowadzącymi zajęcia za-
stanawiali się, jakie czynniki spo-
wodowały, że Robert
Lewandowski strzela gola za
golem i jest jednym z najlepszych
na świecie piłkarzy. W trakcie roz-
mowy padły więc takie określenia
jak: talent, praca, łut szczęścia,
poświęcenie, wytrwałość, samo-
zaparcie i perfekcjonizm.

KRZYSZTOF BLANDZI

Zajęcia edukacyjne poza szkołą
Uczniowie z klas: VI c, VI d oraz VIII a ze Szkoły Podstawowej w Poniecu postano-
wili spędzić jeden dzień poza szkołą. Nie było typowych lekcji w salach szkolnych,
ale odbyły się inne zajęcia edukacyjne.

Zaczęli od wizyty w kinie, gdzie
udali się na seans "Dzikie z natury
3D". Poznali opowieść o miłości,
poświęceniu i nadzwyczajnej więzi
między ludźmi i zwierzętami.
Głównymi bohaterami filmu były
osierocone orangutany i słonie
oraz wyjątkowi ludzie, którym
udało się je nie tylko uratować i
wychować, ale również przywrócić
im życie na wolności. Uczniowie z
zaciekawieniem śledzili poczyna-
nia przybranych matek i ojców,
którzy otoczyli ogromną miłością
pokrzywdzone przez los zwie-
rzaki.

Kolejne zajęcia nasi podróż-
nicy odbyli w Centrum Edukacji
Łamigłówka w Suchym Lesie, a
trwały one ponad dwie godziny.
Rozpoczęli od wysłuchania wy-
kładu połączonego z prezentacją
na temat "Matematyka w przyro-
dzie". Poznali ciąg liczb, zwany
ciągiem Fibonacciego, którego re-
gułę odnaleźć można w budowie
wielu wytworów natury. Przeanali-
zowali, z pomocą prowadzących
zajęcia matematyków, budowę
niektórych kwiatów, owoców i liści
pod kątem zgodności ich budowy

z regułą ciągu. Sprawdzili, czy
ciąg Fibonacciego kryje się w
szyszkach. Mieli możliwość sami
dostrzec zależność pomiędzy ilo-
ścią skrętów a liczbami Fibonac-
ciego, trzymając szyszki w
rękach. Poznali także odpowiedź
na pytanie: "Skąd pszczoły wie-
działy, że ich komórka powinna
być w kształcie sześciokąta?".

Następnie wszyscy udali się

do Interaktywnego Centrum Bez-
pieczeństwa "Škoda AutoLab".
Tam, podzieleni na trzy grupy, od-
byli krótkie zajęcia w czterech
strefach. Sprawdzali m. in., czy są
dobrze przygotowani do udziela-
nia pierwszej pomocy, czy potra-
fią właściwie, czyli bezpiecznie,
zapakować bagaże, sprzęt spor-
towy, a nawet zwykłą butelkę z
wodą. Ogromne wrażenie zrobił

na uczniach symulator zderzeń
pojazdu oraz symulator dachowa-
nia - przekonali się, że zapinanie
pasów nie jest tylko po to, by nie
płacić mandatów, ale przede
wszystkim po to, by zapewnić bez-
pieczeństwo podczas jazdy.

Na koniec zimowej wyprawy na
uczniów czekały już tylko przyjem-
ności - jarmark bożonarodzeniowy
na poznańskim Starym Rynku. Za-
pachy pierników, muzyka, kolo-
rowe światełka i choinka sprawiły
że wszyscy poczuli świąteczny bo-
żonarodzeniowy nastrój. Po zaku-
pach słodkich przysmaków i
upominków wrócili do domów. To
była długa, ale jakże udana i bo-
gata programowo wycieczka.
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Prawdziwie świąteczną atmos-
ferę można było poczuć w
Szkole Podstawowej w Żyto-
wiecku podczas pierwszego
konkursu kolęd i pastorałek.
Wzięło w nim udział 26
uczniów z klas I - III. Swoje
umiejętności prezentowali soli-
ści, duety i zespoły. Uczestnicy
konkursu śpiewali z wykorzys-
taniem podkładów muzycznych
bądź acappella. Jury wyróżniło
czworo wykonawców. Wszyscy
uczestnicy konkursu zorgani-
zowanego przez Ewę Łuczak
otrzymali nagrody oraz dy-
plomy ufundowane przez Radę
Rodziców.

Szkolni Mikołajowie

Mimo przygotowań do świąt i
codziennych obowiązków młodzi
mieszkańcy gminy Poniec znaleźli
czas i chęci, by wesprzeć potrze-
bujących. W ramach prowadzonej
powiatowej akcji charytatywnej
"Mikołaje 2019" uczniowie i wy-
chowawcy Szkoły Podstawowej w
Poniecu i Szkoły Podstawowej w
Żytowiecku oraz anonimowi
mieszkańcy gminy objęli patrona-
tem dzieci z rodzin najuboższych
oraz osoby starsze, samotne i nie-
pełnosprawne i przygotowali dla

nich świąteczne paczki pod cho-
inkę.

W czasie spotkań z organiza-
torami akcji młodzież przekazała
paczki, które następnie za pośred-
nictwem pracowników Miejsko -
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Poniecu dotarły dyskret-
nie do rodziców dzieci. Paczki
trafiły do dzieci jako prezenty od
ich rodziców. Dzięki temu, mimo
różnych problemów trapiących te
rodziny, rodzice podbudowują
swój autorytet w oczach dzieci, a

tym z kolei nie jest przykro, że nie
dostały paczek pod choinką jak
inne dzieciaki. Prezenty trafiły też
do samotnych seniorów i osób
niepełnosprawnych. Kolejne
paczki przygotowali wolontariusze
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Gostyniu i Stowarzy-
szenia Dziecko i przekazali je oso-
bom i rodzinom w potrzebie z
gminy Poniec. Łącznie przygoto-
wano 28 paczek.

PCPR w Gostyniu i Stowarzy-
szenie Dziecko nadały Szkole
Podstawowej w Poniecu i Szkole
Podstawowej w Żytowiecku hono-
rowe tytuły "Mikołaj 2019" za przy-
gotowanie paczek świątecznych

dla dzieci z najuboższych rodzin
oraz dla samotnych seniorów i
osób niepełnosprawnych, a ich
przedstawiciele podziękowali za
przyłączenie się do działań wspie-
rających innych potrzebujących: -
"Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy wsparli akcję obdaro-
wania paczkami dzieci i
samotnych seniorów, którzy nie
mogą liczyć na prezent pod cho-
inką. Szczególne podziękowania
przekazujemy młodym wolontariu-
szom, którzy pokazali wspaniałe
serca. I cieszymy się, że nauczy-
ciele dbają też o rozwijanie u swo-
ich wychowanków postaw
altruistycznych”.

Tradycją nie tylko ponieckich kijkarzy stały się no-
woroczne marsze nordic walking, które odbywają
się zawsze 1 stycznia. Nowy Rok zapoczątko-
wano wspólnym marszem chodziarzy z sekcji
Krok za Krokiem wspólnie z Bojanowskimi Kijkami
Szczęścia. W godzinach południowych grupa kil-
kunastu miłośników aktywnego spędzania czasu
spotkała się w Sołtysówce Pakówki. Trasa marszu
licząca kilka kilometrów wiodła leśnymi duktami i
pagórkami w lasach w okolicy miejsca startu.
Wspaniała pogoda sprzyjała świątecznemu wypo-
czynkowi. Były życzenia noworoczne, m. in. wielu
wspólnie spędzonych chwil podczas marszu i po-
myślności w Nowym Roku dla wszystkich. Nie za-
brakło ciepłego posiłku przy ognisku i lampki
szampana na trasie oraz rozmów dotyczących pla-
nów na następne spotkania i marsze. Podzięko-
wania dla bojanowskich przyjaciół za wspólny
marsz i noworoczne spotkanie.
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VIII Zakładowa Liga Bowlingowa zakończona
Za nami VII już edycja Zakła-

dowej Ligi Bowlingowej. Przez
osiem rund 13 zespołów walczyło
o jak najwyższe wyniki. Zwy-
cięzcą okazała się drużyna So-
łectwa Janiszewo, która w
składzie Tadeusz Ciechanowski,
Piotr Ferens i Michał Żyto zdo-
była 103,4 punktu. Drugie
miejsce zajął Bank Spółdzielczy.
Zespół w składzie Ryszard Giera,
Mariusz Piaszczyński oraz An-
drzej Mirecki stracił do zwycięz-
ców tylko 0,6 pkt. Na trzecim
miejscu podium stanęli Mariusz
Nowak i Paweł Szymański z Wol-
drewu, którzy zdobyli 92,4 pkt.

- Trzeba przyznać, że walka o
zwycięstwo była bardzo emocjo-
nująca. Osiem tygodni rywaliza-
cji, a różnice między czołowymi
drużynami były minimalne - po-
wiedział podsumowując roz-
grywki prezes OSiR w Poniecu
Łukasz Idowiak.

K L A S Y F I K A C J A  K O Ń C O W A
1. Janiszewo 103,4 pkt, 2. Bank Spółdzielczy 102,8 pkt, 3. Woldrew 92,4 pkt, 4. Urząd Miejski 91,4 pkt, 5. PZW

Perkoz 91,4 pkt, 6. ZPHU Kuropka 79,6 pkt, 7. OSiR Poniec 77,8 pkt, 8. Śmiłowo 59,8 pkt, 9. U50+ I 59,0 pkt, 10.
St. Perkoz 57,4 pkt, 11. Piast Poniec 51,4 pkt, 12. Przedszkole 47,6 pkt, 13. U50+ II 39,0 pkt.

Siatkarze zagrali w Częstochowie
Starsi chłopcy w fazie grupo-

wej zajęli III miejsce i w kolejnej
rundzie przystąpili do gier o
miejsca IX-XVI. W tej fazie prze-
grali tylko jeden mecz i ostatecz-

nie zajęli dziesiąte miejsce.
W trójkach chłopcy po rundzie

zasadniczej uzyskali awans do
gier o miejsca I-VIII. W tym etapie
wygrali z Częstochową i minimal-
nie przegrali z mistrzem Polski z
Międzyrzecza i późniejszym zwy-
cięzcą turnieju - klubem Skola

W dniach 27 - 28 grudnia w
Częstochowie rozgrywany był
XIX Międzynarodowy Turniej Mi-
nisiatkówki w kategorii U - 12 i
U - 13 chłopców. W zawodach
udział wzięły najlepsze zespoły
XXV Ogólnopolskich Mistrzostw
w Minisiatkówce o Puchar Kin-
der+Sport im. Marka Kisiela w
Zabrzu oraz zespoły z Łotwy. 

W rozgrywkach nie mogło za-
braknąć reprezentacji ponieckiego
Piasta, którą tworzyli: Cyprian Bro-
dziak, Szymon Wróbel, Bartek
Student, Maksymilian Wasiak,
Filip Rychel, Filip Dwojak, Paweł
Czabajski.

Zwycięstwo Wojciecha Walenckiego
W sobotę, 11 stycznia, w sali

sportowej Pilawa w Kobylinie
odbyły się VIII Mistrzostwa
Gminy Kobylin w Tenisie Stoło-
wym im. Andrzeja Lesinskiego,
wieloletniego działacza sporto-
wego, trenera tenisa stołowego i
kierownika sesji LKS Spół-
dzielca w Kobylinie.

Po raz trzeci były to zawody
otwarte. Organizatorami zawodów
byli: Urząd Miejski w Kobylinie,
LKS Spółdzielca Kobylin oraz
Szkoła Podstawowa w Kobylinie.
Uczestników powitał i oficjalnego
otwarcia mistrzostw dokonał bur-
mistrz Kobylina Tomasz Lesiński.
Minutą ciszy uczczono patrona
mistrzostw Andrzeja Lesinskiego,
a następnie delegacja zawodników
oraz organizatorów zapaliła znicz
na jego grobie.

I w tym roku frekwencja dopi-

sała. W zawodach wzięło udział 77
zawodników, którzy zostali podzie-
leni na kategorie wiekowe.

Podczas zawodów ponieckiego
Piasta w kategorii open reprezen-
towali Kamil Szczerbal oraz Woj-
ciech Walencki. Pierwszy pechowo
trafił na dwóch mocnych zawodni-

ków. Mimo walki przegrał obydwa
pojedynki i ukończył turniej na od-
ległej pozycji. Natomiast Wojciech
w drodze do finału wygrał pięć me-
czów. W najważniejszym poje-
dynku pokonał Arkadiusza
Zimniewicza 3:0. 

W kategorii amator (zawodnicy

bez licencji, niegrający w klubach)
wystąpili trzej zawodnicy, którzy
trenują w Poniecu: Daniel Wolny,
Artur Chmiel oraz Marcin Walen-
cki. Z tego grona najlepiej wypadł
Marcin, który przegrał ze zwy-
cięzcą turnieju 3: 2. Artur oraz Da-
niel ukończyli zawody w połowie
stawki zdobywając coraz większe
doświadczenie.

MK

Ryga z Łotwy.
W kolejnej rundzie wygrywali

dwa spotkania i ostatecznie zajęli
VI miejsce. Wyróżnienia otrzymali
Paweł Czabajski i Maksymilian
Wasiak, którzy znaleźli się wśród
najlepszych zawodników turnieju.
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Najmłodsi siatkarze Piasta Poniec po raz
pierwszy mogli uczestniczyć w turnieju siat-
karskim. 21 grudnia w hali ponieckiego OSiR
- u odbył się Turniej Rzucanki Siatkarskiej.
Zawody otworzył prezes klubu, który oficjal-
nie wręczył każdemu zawodnikowi klubową
koszulkę. W turnieju zwyciężyła Eliza Doma-
gała. Kolejne miejsca zajęli: Zuzanna Ku-
backa, Wiktor Busz, Kacper Student, Julia
Dziubałka oraz Laura Szumna. Najlepsi otrzy-
mali koszulki ufundowane przez sponsorów,
a każdy z uczestników wrócił do domu z pa-
miątkowym medalem i zestawem upominko-
wym.

Z siatkarskich parkietów
Z powodzeniem zaprezentowali się zawodnicy ponieckiego Piasta w przedświą-
tecznym okresie na siatkarskich parkietach. 

Chłopcy wystąpili w XXIII Miko-
łajkowym Turnieju Mini Siatkówki w
Murowanej Goślinie. Piast Poniec
zaprezentował się w kategorii trójek
i czwórek chłopców. Poniecką
"trójkę" reprezentowali Filip Rychel,
Paweł Czabajski i Filip Dwojak. Dru-
żyna była poza zasięgiem rywali i
zdecydowanie wygrała wszystkie
swoje spotkania, zajmując tym
samym I miejsce. 

Dla teamu "czwórek" występ w
Murowanej Goślinie był debiutem w
tym sezonie i w tej kategorii. Jak na

pierwszy raz również spisali się zna-
komicie. Pierwsze zawody i od razu
podium - III miejsce i brązowe me-
dale. Brawa dla: Szymona Wróbla,
Cypriana Brodziaka, Bartka Stu-
denta, Maksa Wasiaka i Fabiana
Wosińskiego. 

Natomiast zawodniczki Piasta
Poniec, w ramach 1 kolejki III rundy
rozgrywek o Mistrzostwo Wielkopol-
ski Młodziczek, udały się na turniej

do Środy Wielkopolskiej. W pierw-
szym meczu rywalem dziewczyn z
Ponieca był gospodarz turnieju. Nie-
stety, mimo udanego początku i pro-
wadzenia w pierwszym secie, z
każdą kolejną minutą gra wyglądała
coraz słabiej. Tylko momentami
udało się nawiązać równorzędną ry-
walizację z zespołem ze Środy
Wielkopolskiej. Niestety dziewczęta
przegrały ten mecz 0:2 (17:25;
16.25). Kolejnym rywalem była dru-
żyna z MKS Trzcianka. O pierw-
szym secie można powiedzieć tylko

budowały swoją grę, by w koń-
cówce dogonić rywalki i zwyciężyć
25:23. Tie-break był tylko formalno-
ścią. Dziewczyny od początku po-
szły za ciosem, zbudowały
przewagę, by ostatecznie zwycię-
żyć 15:11, a w całym meczu 2:1.

W Środzie Wlkp. wystąpiły: Ro-
ksana Rychel, Jessica Musielak,
Zuzanna Kistowska, Amelia Zieliń-
ska, Kasandra Juskowiak, Wiktoria
Adamczak, Kamila Borowiec, Zosia
Ratajczak, Marysia Sobczyk, Julia
Małyszek. 

tyle, że się odbył. Zbyt duża ilość
własnych błędów spowodowała, że
pierwszy set był przegrany (14:25).
Dziewczyny znalazły się w momen-
cie, że kolejny zagrany w ten spo-
sób set, kończy się drugą porażką i
powrotem do domu, w niezbyt do-
brych nastrojach. Okazało się jed-
nak, że siatkówka to sport
nieprzewidywalny. W drugim secie
zawodniczki, powoli i cierpliwie od-

Ligowe rozgrywki w nowym roku
rozpoczęły się 11 stycznia, kiedy to
młodziczki Piasta Poniec udały się
do Trzcianki. W 3. kolejce III rundy
podopiecznym trenera Łukasza Ku-
beczko przyszło zmierzyć się z gos-
podarzem MKS Trzcianka oraz
Liderem Rokietnica.

I to właśnie ten drugi zespół był
pierwszym rywalem dziewczyn z
Ponieca w sobotnie przedpołudnie.

W pierwszym secie zawodniczki
Piasta wygrywają 25:22. Wynik nie
do końca odzwierciedla przebieg
seta. Popełnionych w końcówce
kilka błędów własnych spowodo-
wało, że drugi set rozpoczął się ner-
wowo. Całą partię trwała pogoń za
rywalem, która się nie udaje i drugi
set pada łupem rywala 25:20. W tie-
breaku zawodniczki z Ponieca wró-
ciły do znakomitej gry i zwyciężyły
15:5, a w całym meczu 2:1. 

W drugim spotkaniu poniczanki
zagrały z gospodarzem. W tym

spotkaniu zawodniczki Piasta nie
popełniają praktycznie błędów i
utrzymują wysoki poziom wygrywa-
jąc 2:0 (25:15, 25:10). Skład ze-
społu: Roksana Rychel - kapitan,
Kasandra Juskowiak, Amelia Zieliń-
ska, Jessica Musielak, Wiktoria
Adamczak, Zuzanna Kistowska,
Julia Małyszek, Kamila Borowiec,
Martyna Sawarzyńska, Maria Sob-
czyk, Zosia Ratajczak.
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W ś r ó d  z a k ł a d n i k ó w
Z wojennych i okupacyjnych wspomnień cz. 3

W poprzednich dwóch nume-
rach "Wieści..." zostały opisane
losy Mariana Sierpowskiego, który
we wrześniu 1939 r. z grupą
mieszkańców Ponieca uciekał na
wschód Polski, starając się bez-
skutecznie wstąpić do armii. Po
schwytaniu przez Niemców i krót-
kim uwięzieniu, powrócił do Po-
nieca. 

Po powrocie do domu, Marian
Sierpowski z bratem często był
wzywany przez Niemców do róż-
nych prac. Miały one na celu upo-
korzenie Polaków, bo jak pisze
autor "często nawet nie po to
byśmy coś zrobili, ale żeby nam po
prostu dokuczyć. W okresie wy-
kopków codziennie po nas przy-
chodzono jak po ludzi dworskich i
wysyłano do kopania ziemniaków."

Pewnego ranka (autor nie po-
daje dokładnej daty, prawdopo-
dobnie 21 października 1939 r.)
Niemcy przyszli po Mariana Sier-
powskiego i zaprowadzili na cmen-
tarz, gdzie musiał kopać grób dla
38 zakładników zabranych i trzy-
manych już od wielu w dni ratuszu.
W grupie kopiących grób był rów-
nież Jan Musiołowski. Autor
wspomnień wyraża swoje zdziwie-
nie, że Niemcy chcieli rozstrzelać
aż tak wielu ludzi, chociaż w oko-
licy było spokojnie, żaden Niemiec
nie zginął. Ponieważ nic od rana
nie jadł zwrócił się do pilnującego,
znajomego Niemca, aby pozwolił
mu iść do domu w celu zjedzenia

jakiegoś posiłku. Niemiec zgodził
się. Zaledwie jednak Marian Sier-
powski wpadł do domu i zjadł tro-
chę chleba, rozległo się pukanie
do drzwi. Do mieszkania weszło
dwóch Niemców z karabinami go-
towymi do strzału. Zabrali Mariana
Sierpowskiego do ratusza i kolbą
karabinu wepchnęli go do środka,
a tam znowu kolbą został wepch-
nięty do najbliższego pokoju. Na
korytarzach stali zakładnicy twarzą
do ściany, z podniesionymi rękami.

Kiedy Mariana Sierpowskiego
przyprowadzono do ratusza, jeden
ze stojących pod ścianą obejrzał
się a pilnujący zakładników eses-
man w czarnym mundurze rzucił w
niego ciężką szklaną popielniczką.
Zakładnik jednak uchylił się. 

Marian Sierpowski musiał, po-
dobnie jak inni, oddać wszystko,
co miał w kieszeniach, łącznie z
dokumentami. Odebrane rzeczy
włożono do szarej koperty, na któ-
rej napisano dane personalne i od-
łożono ją obok innych na stole.
Następnie został poddany krót-
kiemu przesłuchaniu. Wypytywano
go czy należał do Obrony Narodo-
wej i kto wydał polecenie interno-
wania Niemców. 

Wkrótce nadszedł najbardziej
przerażający moment tego dnia.
Marian Sierpowski relacjonuje go
następująco: "Wyprowadzono nas
przed ratusz. Pod jedną ze ścian w
międzyczasie ułożono worki z pia-
skiem i rozłożono słomę. Usta-

wiono nas w rzędzie i miano od-
czytać wyrok. Nagle podjechał go-
niec na motocyklu i wręczył
dowodzącemu pismo, w wyniku
czego grupa egzekucyjna weszła z
powrotem do ratusza. (…) Po
chwili grupa egzekucyjna wyszła i
odczytano wyrok skazujący na roz-
strzelanie tylko trzech (…) Tych też
rozstrzelano". 

Autor wspomnień twierdzi, że
został uratowany od rozstrzelania,
dzięki wstawiennictwu nauczyciela
niemieckiego Krebsa, który udzie-
lał mu przed wojną lekcji języka
niemieckiego i burmistrza Sabiersa
ponieważ uchronił ich od interno-
wania. Zdarzenie to miało miejsce
w pierwszym dniu wojny. W relacji
Mariana Sierpowskiego miało ono
taki przebieg: "Sabiers tuż po wy-
buchu, około południa przyszedł
na ratusz i powiedział, że szukano
go i miał się tutaj zgłosić. Poszed-
łem więc zapytać kolegę Łazar-
skiego czy może on wie coś o tej
sprawie. Kolega Łazarski nic nie
wiedział i kazał mi iść do p. Majera,
ale i on także nic nie wiedział, więc
wróciłem i kazałem Sabiersowi iść
do domu (…). Nie wiedziałem nic
wtedy o internowaniu Niemców i
na pewno ci, co Sabiersa szukali,
chcieli go internować, ale ten się
schował i nie znaleziono go. W ten
sposób uratował się i dlatego pró-
bował razem z Krebsem ratować
mi życie".

Po egzekucji Marian Sierpow-
ski został wyznaczony do załado-
wania rozstrzelanych na platformę,
po czym kazano mu iść do domu.

Innych zapędzono znowu do ratu-
sza. Po egzekucji nie ruszał się
przez kilka dni z domu, zanim nie
otrzymał dokumentów. W tym cza-
sie nikt nie przychodził, aby zmu-
sić go do pracy: "Być może te
niemieckie pieski, najczęściej vol-
ksdeutsche myśleli, że mnie razem
z innymi zamknięto w podziemiach
ratusza, bo przez długi czas nikt po
mnie nie przychodził i nie wzywał
do doraźnych robót". 

Ostatecznie, aby skończyć z
pracami doraźnymi i zazwyczaj
brudnymi, zgłosił się z grupą in-
nych młodych Polaków do pracy w
majątku Sowiny. Został przydzie-
lony do wyrębu i sadzenia lasu.
Tam pracował do końca kwietnia
1940 r. W dniu 1 maja Niemcy
urządzili święto, a Polacy doszli do
wniosku, że na jeden dzień nie po
ma co iść do pracy bo 3 maja przy-
pada polskie święto narodowe.
Niemcy uznali te postępowanie za
sabotaż i w parę dni potem wy-
wieźli grupę Polaków, w tym Ma-
riana Sierpowskiego, na
zgrupowanie do Leszna, skąd zos-
tał skierowany do Scheuno na ro-
boty przymusowe w fabryce
amunicji. 

Oprac. na podstawie: Wspom-
nienia Mariana Sierpowskiego ze
znakiem P w czasie okupacji hitle-
rowskiej 1939 - 1945. Warszawa
1988.maszynopis w zbiorach bib-
lioteki Szkoły Podstawowej w Po-
niecu

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI

Pocztówka z Ponieca (czasy okupacji).
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Kalendarium ponieckie 
Z dziejów oświaty

Część 21: 
1 kwietnia 1945 - Wznowienie nauki w Szkole Powszechnej w Żytowiecku. Organizatorem pracy w szkole była Janina Dorczykówna. 
4 czerwca 1945 - Wznowiono naukę w Szkole Powszechnej w Waszkowie, która została przerwana 19 maja 1945 po powołaniu nauczyciela Fran-

ciszka Demutha do wojska. Na zastępstwo do Waszkowa przybył Stefan Skrzypczak. Uczył jednak krótko, ponieważ 4 lipca wrócił poprzedni nauczy-
ciel, zwolniony z wojska wskutek choroby. 

25 - 27 czerwca 1945 - W Waszkowie dokonano spisów uzupełniających roczników 1926 - 1945. Zapisano 134 dzieci. 
4 września 1945 - Rozpoczął się rok szkolny 1945/1946. W Szkole Powszechnej w Poniecu naukę rozpoczęło 384 dzieci w siedmiu klasach. Kadrę

nauczycielską tworzyli: H. Włodarczyk - pełniący obowiązki kierownika szkoły, H. Lewińska, K. Majer, E. Wałęska, H. Urbaniakowa, A. Kic, S. De-
mbiński.

W tym dniu rozpoczęła się również nauka w Szkole Dokształcającej. Klasa pierwsza liczyła 27 uczniów, a druga - 11. W Szkole Dokształcającej uczyli:
Stanisław Dembiński i Henryk Włodarczyk. Nauka odbywała się cztery razy w tygodniu w godzinach 17 - 20.w łącznej liczbie 11 godzin tygodniowo.
Zajęcia dla klas pierwszych i drugich prowadzono łącznie, ze względu na brak nauczycieli. 

Szkoła Powszechna w Waszkowie, która również rozpoczęła naukę w tym dniu liczyła w poszczególnych klasach następującą liczbę uczniów: kl. I
normalna - 10kl. I przyspieszona - 190kl. II - 11 i kl. III - 10. Ponadto część dzieci z Waszkowa i Potrzebowa uczęszczała do szkół w Poniecu i Go-
ściejewicach. 

W Szkole Powszechnej w Żytowiecku naukę rozpoczęło 96 uczniów. Pracę podjęło dwóch nauczycieli, w wymiarze 70 godzin tygodniowo. Kie-
rownikiem został Romuald Michalski. W tym czasie realizowano program szkoły sześcioletniej w zakresie czterech klas. Warunki nauki były ciężkie.
Brakowało podręczników, zeszytów i podstawowych przyborów. Budynek szkolny był uszkodzony po walkach, które miały miejsce w styczniu 1945 r. 

1 października 1945 - Pracę w Szkole Powszechnej w Poniecu podjął L. Misiaczyk, który powrócił ze służby wojskowej. 
6 października 1945 - Stanowisko nauczyciela w Szkole Powszechnej w Waszkowie objął Franciszek Stróżyński. Jego poprzednik, Franciszek wed-

ług zapisu w kronice "zbiegł niespodziewanie z granic Polski, mając do tego ważne powody. Wobec tego są trudności w objęciu stanowiska, zwłasz-
cza w przejęciu inwentarza szkolnego. Dużo pomocy (Demuth) przetrzymywał w szkole w Sowinach, gdzie miał stałe mieszkanie." Nauczanie w tym
czasie odbywało się w bardzo trudnych warunkach. Brakowało podręczników, programu nauczania a nawet dziennika lekcyjnego, który wreszcie nau-
czyciel otrzymał 15 października.

30 listopada 1945 - Utworzenie Komitetu Rodzicielskiego w Żytowiecku. Celem Komitetu była ścisła współpraca rodziców ze szkołą. 
1 grudnia 1945 - Pracę w Szkole Powszechnej w Poniecu podjął Antoni Fornalik. 
4 grudnia 1945 - Z powodu kiepskiego stanu dróg dzieci z Potrzebowa, uczące się w Waszkowie, zostały przeniesione do szkoły w Gościejewi-

cach. 
4 grudnia 1945 - 23 stycznia 1946 - Zawieszenie zajęć w Szkole Powszechnej w Żytowiecku z powodu braku opału. 
18 grudnia 1945 - Proboszcz parafii w Poniecu na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu przejął cały poniemiecki majątek nieruchomy

z wyjątkiem dawnej pastorówki, pełniącej w tym czasie rolę budynku szkolnego. Autor kroniki, nauczyciel Franciszek Stróżyński opisał wynikłe z tego
trudne położenie szkoły: "Rozstrzygnięcie to doprowadziło do niesamowitej sytuacji, że dom szkolny nie tylko, że nie posiada własnego ogrodu, po-
dwórza, boiska, ustępów, drewnika, studni i budynków gospodarczych - nie posiada własnego dojścia do niego z drogi odległej o 25 metrów, bo nie
stoi nawet na własnym gruncie".

15 stycznia 1946 - Pracę w Szkole Powszechnej w Poniecu podjęła Maria Walkowiak, jako nauczycielka kontraktowa. 
1 lutego 1946 - Wzrosła liczba młodzieży w Szkole Dokształcającej do 50. W klasie pierwszej było 32, a w drugiej 18 chłopców. Została także pod-

wyższona liczba godzin nauki do 14. Odbywała się ona odtąd w każdej klasie oddzielnie. Z pracy w Szkole Dokształcającej odszedł na własną prośbę
Henryk Włodarczyk. Kadrę nauczycielską stanowili - Antoni Fornalik, Ludwik Misiaczyk i ks. Franciszek Morawski - katecheta. 

1 marca 1946 - Pracę w Szkole Powszechnej w Poniecu podjęła Stefania Hojowa w charakterze "nauczycielki płatnej od godzin". 
1 maja 1946 - Zgodnie z okólnikiem Okręgu Szkolnego Poznańskiego z dnia 7 marca od 1 maja wprowadzono 18 godzin nauki. Obejmowała ona

następujące przedmioty (w nawiasie ilość godzin tygodniowo): nauczanie zawodowe - materiałoznawstwo (2), fizyka (1), rysunki zawodowe (2), rachunki
(4), geografia gospodarcza (1), higiena, religia (1), język polski z korespondencją (4), historia (1), wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe
(2). 

1 maja 1946 - Szkoła Powszechna i Szkoła Dokształcająca w Poniecu brały udział w nabożeństwie, pochodzie i akademii zorganizowanej przez
Komitet Polskiej Partii Robotniczej w Poniecu. 

2 maja 1946 - Był to dzień wolny od nauki szkolnej. Dzieci z klas VI i VII oraz młodzież Szkoły Dokształcającej pod nadzorem Stanisława Dembiń-
skiego zajmowali się sprzedażą nalepek, zbieraniem składek pieniężnych oraz książek na rzecz bibliotek. Stanisław Dembiński wygłosił okolicznościowe
przemówienie na temat oświaty i książki podczas obchodów 1 i 3 Maja. 

3 maja 1946 - Szkoły ponieckie brały udział w nabożeństwie i akademii zorganizowanej przez drużynę harcerską.
9 maja 1946 - Udział uczniów w nabożeństwie, pochodzie i akademii zorganizowanej przez Miejski Międzyorganizacyjny Komitet w Poniecu z

okazji Dnia Zwycięstwa. 
25 maja 1946 - O godz. 17. 30 zginął w wypadku motocyklowym p. o. kierownika Szkoły Powszechnej Henryk Włodarczyk. 
27 maja 1946 - Na polecenie Inspektoratu Szkolnego w Gostyniu funkcję kierownika Szkoły Powszechnej w Poniecu objął Stanisław Dembiński. 
28 czerwca 1946 - Uroczystość zakończenia roku szkolnego. W tym dniu do Szkoły uczęszczało 383 uczniów. Promowano  231, nie otrzymało pro-

mocji 91. Szkołę opuściło 26 uczniów z powodu ukończenia wieku obowiązku szkolnego. Absolwentami szkoły zostało 35 uczniów, którzy ukończyli
klasę VII. 

W tym samym dniu zakończono również naukę w Szkole Dokształcającej. Na 50 uczniów promocji nie otrzymało 8. 
Lipiec - sierpień 1946 - W budynku przy ul. Szkolnej wykonano szereg prac remontowych. Nowością było założenie dzwonków elektrycznych. 

Źródła: 
• Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Poniecu
• Kronika Szkoły Dokształcającej w Poniecu
• Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej w Waszkowie
• A. Bitner - Nowak, Z. Wojciechowska, G. Wojciechowski, Dzieje Ponieca, Poniec 2000,
• K. Blandzi, M. Piskorska, Opowiemy wam o szkole. Zarys historii szkolnictwa w Żytowiecku w latach 1897 - 1997. Żytowiecku 1997 

GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
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Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów.
Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe rozwiązanie należy przepisać
na kartkę i wysłać lub dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. Roz-
wiązanie można też przesłać e-mailem na adres krzyzowka@gck.poniec.eu. Pro-
simy pamiętać o podaniu imienia, nazwiska i adresu zamieszkania. Wśród
nadawców prawidłowych odpowiedzi wylosujemy nagrodę. Na rozwiązania cze-
kamy do 15 LUTEGO. Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmiało: NIESPO-
DZIANKI POD CHOINKĄ. 

Nagrodę wylosował Roman Jurga. Zapraszamy do GCK po odbiór nagrody.

WIEŚCI Z GMINY PONIEC

HOROSKOP
Baran 21.03-19.04

Ktoś, kto do tej pory stał z boku,
pomoże Ci rozwiązać pewien pro-
blem. Zyskasz w ten sposób nowego
przyjaciela. Z bliskimi spędzisz dużo
miłych chwil.

Byk 20.04-20.05
Zwolnij nieco tempo, częściej od-

poczywaj, zadbaj o urodę. Jeśli nie
musisz, nie angażuj się teraz w
sprawy innych. W finansach zapo-
wiada się korzystny przełom. Uważaj
na sąsiedzkie plotki.    

Bliźnięta 21.05-21.06
Ukochany obdaruje Cię czymś, o

czym zawsze marzyłaś. Warto, by-
ście spędzili chociaż kilka dni tylko
we dwoje. W pracy nie odkładaj ni-
czego na później. Szef będzie Cię
surowo oceniał.

Rak 22.06-22.07
Twój związek się umocni. Przeży-

jesz bardzo dużo romantycznych
chwil. W pracy wszystko ułoży się
dobrze, może nawet będzie nagroda.
Inwestuj w siebie - to najlepsze, co
możesz zrobić.

Lew 23.07-22.08
Teraz trwa dobry czas na rozwią-

zanie problemów finansowych. Pew-
nie będzie więcej pracy, ale i
dodatkowe pieniądze. Rozkochasz w
sobie kogoś, na kim Ci zależy.

Panna 23.08-22.09
Ktoś atrakcyjny jest Tobą zainte-

resowany. Rozejrzyj się wokół i oceń
sytuację. W pracy nie zajmuj się bła-
hostkami. W ważnej sprawie zyskasz
nieoczekiwane wsparcie. 

Waga 23.09-22.10
Właśnie teraz powinnaś trochę

odpocząć. Ferie będą ku temu naj-
lepszą okazją. Wyjedźcie gdzieś całą
rodziną. Lepsze będą finanse. Za-
dbaj o zdrowie. 

Skorpion 23.10-21.11
Nie zgadzaj się na zawodowe

rozwiązania, które nie będą dla Cie-
bie korzystne. Odważnie przedsta-
wiaj własne pomysły. W powietrzu
"wisi" nowa miłość albo chociaż flirt.

Strzelec 22.11-21.12
Nowe znajomości mogą pomóc

Ci w karierze. Korzystaj z ich rad i do-
świadczeń. W miłości trochę zawiro-
wań, to może być nawet rozstanie.
Chyba lepiej porozmawiać.

Koziorożec 22.12-19.01
Najbliższe tygodnie zapowiadają

się pracowicie. Czeka Cię więcej za-
wodowych obowiązków, ale i kilka
ważnych spraw w rodzinie. Będziesz
mogła liczyć na przyjaciół. 

Wodnik 20.01-18.02
Początek roku zawsze skłania do

ważnych postanowień. Może więc
zacznij od skontrolowania zdrowia,
zrezygnuj z palenia papierosów, za-
cznij uprawiać sport. I zwróć uwagę
na kogoś, kto chce Cię bliżej poznać. 

Ryby 19.02-20.03
Przed Tobą kilka niezwykłych dni.

Otrzymasz propozycję wyjazdu, ktoś
wyzna Ci miłość, w domu miła nie-
spodzianka. Ale w pracy więcej
zadań, a także pewien kłopot. 

(: (: HUMOR :) :)
Dwie blondynki okradają bank.
Spotykają się po pięciu latach,

jedna pyta: - Co było w twoim worku?
- Dwa miliony, a w twoim?
- Rachunki do spłacenia!

- I co z nimi zrobiłaś?
- Powolutku spłacam.

xxx
Dlaczego Chuck Norris nie słucha

muzyki? Bo to muzyka słucha
Chucka Norrisa!

* Zimowy bukiet z ciętych kwia-
tów będzie dłużej świeży, jeśli po
przyniesieniu go do domu nie odwi-
niemy go z papieru jeszcze przez
pół godziny. Kwiaty przyzwyczają
się do wyższej temperatury. 

* Jeśli korek mocno zaklinował
się w szyjce butelki, wystarczy
ostrożnie ogrzewać ją nad płomie-
niem zapalniczki i pocierać w dło-
niach. Szkło rozszerzy się na tyle,
by bez problemów wyjąć korek.

Dobre rady

Kiedy za oknem jest chłodno,
pada deszcz lub śnieg, po powro-
cie do domu lubimy się rozgrzać.
Doskonale do tego nadają się go-
rące zapiekanki. Oto dwa proste
przepisy.

ZIEMNIACZANA
Produkty: 500 g ziemniaków,

350 g pieczonych udek, 3 łodygi
selera naciowego, średnia cebula,
4 łyżki oleju, łyżka posiekanego
szczypiorku, sól, pieprz ziołowy,
płatki chili, masło do formy. 

Sposób przygotowania: Mięso
pokrój w kostkę. Ziemniaki obierz.
Seler pokrój w plasterki, a cebulę
w kostkę. Ziemniaki zetrzyj na
tarce o dużych oczkach. Seler i ce-
bulę lekko podsmaż na oleju.
Dodaj ziemniaki i smaż, mieszając,
aby warzywa zmiękły. Dodaj
mięso. Przypraw solą, pieprzem i
odrobiną chili. Przełóż do formy
wysmarowanej masłem. Przykryj.
Piecz 30 min w 170 st. C. Zdejmij
pokrywę i piecz jeszcze 20 min.
Podawaj posypane szczypiorkiem. 

PO WŁOSKU
Produkty: 300 g makaronu typu

grube wstążki, 2 ząbki czosnku,
puszka krojonych pomidorów,
czerwona papryka, zielona pap-
ryka, olej, filet z piersi kurczaka,
150 g parmezanu albo twardego
sera, sól, pieprz, przyprawa zio-
łowa włoska. 

Sposób przygotowania: Maka-
ron ugotuj al dente. Kurczaka po-
krój w grubą kostkę. Oprósz
mieszanką włoską, solą i piep-
rzem. Usmaż pod przykryciem na
łyżce oleju. Papryki przekrój i
oczyść z gniazd nasiennych. Po-
krój w kostkę. Ser zetrzyj na tarce
o małych oczkach. Naczynie żaro-
odporne natłuść niewielką ilością
oleju. Ząbek czosnku przepuść
przez praskę wprost do naczynia.
Rozprowadź go równo. Na dno na-
czynia wyłóż podsmażonego kur-
czaka, ugotowany makaron,
pociętą paprykę i odsączone po-
midory z puszki. Wymieszaj
wszystkie składniki. Oprósz je
pieprzem i mieszanką włoską,
ewentualnie solą. Piecz 20 min w
160 st. C. Wyjmij i gorącą posyp
startym serem. 

Dobre zapiekanki 
na niepogodę

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

* Zamszowe obuwie uda się wy-
czyścić miksturą zrobioną ze
szklanki mleka i 3/4 łyżeczki sody
oczyszczonej. 

* Ubrudzone, najczęściej kre-
mem do rąk, szkiełko od zegarka
można wyczyścić płynem do czysz-
czenia obiektywów albo ściereczką
do okularów. 

* Aby mieszkanie ładnie pach-
niało, po odkurzaniu wystarczy
przed sprzątaniem "wciągnąć" do
odkurzacza szczyptę cynamonu,
kilka goździków lub wacik nasiąk-
nięty olejkiem zapachowym. 

1. Fabryka piwa
2. Złe zachowanie
3. Ścienna okleina
4. Jaś, komik
5. Zbiorcza na dachu
6. Łączy dwa punkty
7. Karambol

8. Dezintegracja
9. Fant, kaucja
10. Pojazd króla (nie kareta)
11. Wrogie zastępy
12. Staw z łąkotką
13. Pora roku
14. Trzeba je segregować 
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

1.01.2020 - 31.12.2020 
PAMIĘTAJ! 1. Odpady należy wystawić przed posesję w miejscu łatwo dostępnym, do godziny 6 rano (dotyczy to również zbiórek objazdowych). 2.

Worki z odpadami segregowanymi powinny być pełne i zawiązane. 3. W przypadku, gdy w ustalony dzień odbioru odpadów przypada w dzień usta-
wowo wolny od pracy, odbiór odpadów odbędzie się maksymalnie dwa dni robocze następujące po dniu wolnym od pracy. 4. Odpady komunalne zmie-
szane i BIO odbierane są z pojemników, odpady segregowane odbierane są z worków. Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego, ul. 17
Stycznia 90 | 64 - 100 Leszno, tel. 65 529 49 34.fax: 65 526 91 08; e - mail: sekretariat@kzgrl.pl. Biuro Obsługi Klienta - tel. 65 540 77 93; e - mail:
bok@kzgrl.pl. Dane firmy odbierającej odpady komunalne: MZO Sp. z o. o. Leszno, ul. Saperska 23. 64-100 Leszno, tel. 65 525 92 91.65 525 92
88, e-mail: poczta@mzoleszno. com. pl / www.mzoleszno.com.pl

W ofercie ponieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pojawiły się nowe
propozycje na spędzenie zimowych wieczorów. W każdy wtorek odbywać
się będą zajęcia jumping fitness. Te rytmiczne skoki na trampolinie to nie
tylko świetna forma zabawy dla dzieci, ale przede wszystkim to świetny tre-
ning fitness dla wszystkich, którzy w dość szybkim tempie chcą zrzucić kilka
kilogramów i zatroszczyć się o wygląd swojej sylwetki. Wydaje się, że tre-
ning jest łatwy i przyjemny, jednak do najprostszych zdecydowanie nie na-
leży.

Natomiast w każdą środę, począwszy od 5 lutego o godz. 18, zapra-
szamy na jogę. Joga to bardzo modna forma ruchu i niezwykle częsta forma
aktywności osób na całym świecie. Czy może ćwiczyć ją każdy? Okazuje
się, że istnieje joga dla początkujących, jak i zaawansowanych. Można się
na nią zdecydować niezależnie od stopnia zaawansowania, wagi, celu czy
preferencji stopnia intensywności. Przyjdź na zajęcia, poznaj pozycje jogi i
zacznij pracę nad swoim ciałem. MK
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Wyłoniono zwycięzcę X Turnieju Kopa 
W sobotni wieczór 11 stycznia 144 miłośników kopa, w tym 7 pań, spotkało się w Łęce Wiel-
kiej na X Turnieju Kopa o Puchar Burmistrza Ponieca.

Rozgrywki, które rozpoczęły
się o godz. 19 trwały do późnych
godzin wieczornych. Zawodnicy
rozegrali pięć rund, a w czasie
przerw tradycyjnie korzystali ze
słodkiego poczęstunku, kawy oraz
kolacji przygotowanej przez orga-
nizatorów.

Dla zwycięzców przygotowane
zostały atrakcyjne nagrody rze-
czowe.

Zwycięzcą turnieju okazał się
Stefan Andrzejewski, który za za-
jęcie pierwszego miejsca otrzymał
okazały puchar oraz główną na-
grodę, jaką była kosiarka do trawy.
Drugie miejsce zdobył Andrzej Bi-
derman, natomiast trzecie miejsce
wywalczył Tomasz Nabzdyk. 

Patronat nad imprezą objął
burmistrz Ponieca Jacek Widyń-
ski.

Pierwsza dziesiątka turnieju:
1. Stefan Andrzejewski - Bączylas, 2. Biderman Andrzej - Piaski, 3.

Nabzdyk Tomasz - Krotoszyn, 4. Baraniak Elżbieta - Jaraczewo, 5. Kasp-
rzak Marek - Turew, 6. Sikora Zbigniew - Turew, 7. Stefaniak Kazimierz -
Dolsk, 8. Ciesielski Karol - Piaski, 9. Szymański Józef - Wojnowice 10.
Dworzyński Stanisław - Bączylas.

Sponsorzy turnieju:
1. Burmistrz Ponieca - Jacek Widyński, 2. Spółdzielnia Mleczarska Go-

styń, 3. Wytwórnia Pasz " WAL - ZEN", Kunowo, 4. Eugeniusz Śląski, Do-
machowo, 5. Andrzejewski Stefan, Bączylas, 6. Dworzyński Stanisław,
Bączylas, 7. Roman Adamiak, Krobia, 8. Firma JAGRO, Kuczynka, 9. Soł-
tys wsi Bogdanki, Ryszard Sikorski, 10. Sołtys Wsi Łęka Wielka, Łucja
Markowska, 11. Rada Sołecka, Łęka Wielka, 12. Pizezeria "u Quurczaka"
Pawłowice, 13. Tadeusz Ciechanowski - Sprzedaż Art. Do Produkcji Rol-
nej, Janiszewo, 14. Sołtys Wsi Łęka Mała, Machowski Henryk.

Wyjątkowe jasełka
W przedświąteczną niedzielę,

15 grudnia, Sala Wiejska w Łęce
Wielkiej tętniła życiem. Stało się
to za sprawą Jasełek, których
coroczne wystawianie zajmuje
stałe miejsce w kalendarzu
miejscowego przedszkola. 

Przedstawienie bożonarodze-
niowe zostało przygotowane przez
dzieci i rodziców z grupy teatralnej
Agrafka, pod kierunkiem Doroty
Kaźmierczak oraz przy współpracy
wychowawców grup. W realizację
przedsięwzięcia włączyli się pra-
cownicy przedszkola, a także zain-
teresowani sołtysi i rady sołeckie z
okolicznych miejscowości.

Celem uroczystości było wpro-
wadzenie uczestników w radosną

atmosferę świąt Bożego Narodze-
nia. Występ był niezwykłym prze-
życiem zarówno dla aktorów,
nauczycieli, jak i zaproszonych
gości. Aktorzy podbili serca pub-
liczności - było śmiesznie i wzru-
szająco. Piękne pastorałki i
piosenki świąteczne uświadomiły
wszystkim i przypomniały o tym, że
święta Bożego Narodzenia łączą
wszystkich. Gromkim brawom nie
było końca.

Po zakończonym spektaklu
głos zabrała dyrektorka przed-
szkola Grażyna Pierzchała. Po-
dziękowała rodzicom i dzieciom za
wspaniałe przedstawienie, jedno-
cześnie zachęcając do kolejnych
występów. Dziękowała również za

sprawną organizację działań zwią-
zanych z przygotowaniem i prze-
biegiem imprezy oraz złożyła
wszystkim życzenia świąteczne.

Do gratulacji i życzeń dołączyli:
zastępca burmistrza miasta i
gminy Poniec Eugeniusz Nowak,
przewodniczący Rady Miejskiej w
Poniecu Jerzy Kusz, proboszcz
parafii w Żytowiecku ks. Jacek
Toś, radna i sołtys Łęki Wielkiej
Łucja Markowska, przewodni-

cząca Rady Rodziców Marta Dyc
oraz pozostali zaproszeni goście.

Wydarzeniu towarzyszył kier-
masz świąteczny, z którego do-
chód został przeznaczony na
leczenie i rehabilitację przedszko-
laka z Łęki Wielkiej - Kacperka.

Miłym akcentem popołudnia był
słodki poczęstunek przygotowany
przez rodziców. Przy herbacie i
słodkościach seniorzy, mieszkańcy
wsi i goście miło spędzili czas.


